Tamil - த

ழ்

இப்பக்கத் ல் உள் ள தகவல் கள் , ேவைல ெசய் ம் இடத் ல் உள் ள உங் கள் உரிைமகைள ம் , கடைமகைள ம்
ரிந் ெகாள் வதற் உங் க க் உத
ெசய் ய
ம் . இத்தகவல் கள் , ஆஸ் ேர யா ல் ேவைல ெசய் ற
அல் ல ேவைலயாட்கைள ேவைலக் அமர்த்
ற ெப ம் பாலானவர்க க் ப் ெபா ந்
ற .
உங் க

க்

ஓர் ெமா

ெபயர்ப்பாளர் ேதைவயானானால் :

ஓர் உள்
ர் அைழப் க் கட்டணச் ெசல ல் , ெமா ெபயர்ப் மற் ம் ெமா மாற் றச் ேசைவைய (TIS) 131 450
என்ற எண்ணில் அைழ ங் கள்
நீ ங் கள் எந்த ெமா
ல் ேப
ர்கள் என் பைத அந்த TIS ஆபேரட்டரிடம் ெசால் ங் கள்
13 13 94 என்ற எண்ணில் Fair Work Infoline-க் ெதாைலேப
ல் அைழக் ம் ப அந்த ஆபேரட்டரிடம்
ேகட் க் ெகாள் ங் கள் .
உங் க

க்

த் ேதைவயான தகவல் கைளக் கண்

ெகாள் வதற்

ள் ள இைணப்

ல்

ளிக் ெசய்

ங் கள் .

About the Fair Work system / ெமா உத
(PDF 281.1KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/747/Tamil-FairworkOmbudsman-language-assistance.pdf.aspx)
My employment checklist / என ேவைலவாய் ப் சரிபார்ப் பட் யல் (PDF 370.4KB)
(www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/747/Tamil-My-employment-checklist.pdf.aspx)
My employment checklist / என ேவைலவாய் ப் சரிபார்ப் பட் யல் (DOC 2.4MB)
(www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/747/Tamil-My-employment-checklist.doc.aspx)
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Contact us
Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are
unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional.
Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.

